
    
    
    
    

ي0اٍم {{{{من سورة ا)قرة من سورة ا)قرة من سورة ا)قرة من سورة ا)قرة     '&%'&%'&%'&%موضوع هذه ا لقة هو تفس� اآلية األخ�ة ا�قررة � هذا ا�نهج و	 ذات الرقم موضوع هذه ا لقة هو تفس� اآلية األخ�ة ا�قررة � هذا ا�نهج و	 ذات الرقم موضوع هذه ا لقة هو تفس� اآلية األخ�ة ا�قررة � هذا ا�نهج و	 ذات الرقم موضوع هذه ا لقة هو تفس� اآلية األخ�ة ا�قررة � هذا ا�نهج و	 ذات الرقم 
َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ي0اٍم َواْذُكُروا

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ي0اٍم َواْذُكُروا

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ي0اٍم َواْذُكُروا

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
َواْذُكُروا

َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن  خ0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن م0 خ0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن م0 خ0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن م0 خ0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

ْعُدوَداٍت َفَمن َيَعج0 ونَ م0 ُJَْ
ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
 اهللا0 َواْعلَُموا ك

ْ
ونَ ايOَ0 َواي0ُقوا ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
 اهللا0 َواْعلَُموا ك

ْ
ونَ ايOَ0 َواي0ُقوا ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
 اهللا0 َواْعلَُموا ك

ْ
ونَ ايOَ0 َواي0ُقوا ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
 اهللا0 َواْعلَُموا ك

ْ
    }}}}ايOَ0 َواي0ُقوا

ْعُدوَداٍت {{{{اختلف � ا�راد باTكر هنا � هذه اآلية � قوS عز وجل اختلف � ا�راد باTكر هنا � هذه اآلية � قوS عز وجل اختلف � ا�راد باTكر هنا � هذه اآلية � قوS عز وجل اختلف � ا�راد باTكر هنا � هذه اآلية � قوS عز وجل  ي0اٍم م0
َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
  ::::Y قولYA قولYA قولYA قولA    }}}}َواْذُكُروا

معروف كما ذكرت � حلقات  ،،،،ات ا جات ا جات ا جات ا جوeدبار الصلوات وغ� ذلك من أوقوeدبار الصلوات وغ� ذلك من أوقوeدبار الصلوات وغ� ذلك من أوقوeدبار الصلوات وغ� ذلك من أوق    ،،،،أنه ا_كب� عند ا\مراتأنه ا_كب� عند ا\مراتأنه ا_كب� عند ا\مراتأنه ا_كب� عند ا\مرات :القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
 ،وأيضا إدبار الصلوات ،وqاpات سابقة أنه يسن للحاج إذا أراد أن يرl ا\مار أن يقول اهللا أكj اهللا أكj مع h حصاة

 .هللا أكj اهللا أكj وهللا ا مد ،اهللا أكj اهللا أكj ال u إال اهللا، با_كب� ا�قيدبا_كب� ا�قيدبا_كب� ا�قيدبا_كب� ا�قيدوهذا ما يسميه العلماء 
واختلف أرباب هذا القول اTين هم أصحاب القول اxاw  ،،،،أنه ا_كب� عقب الصلوات ا�فروضات فقطأنه ا_كب� عقب الصلوات ا�فروضات فقطأنه ا_كب� عقب الصلوات ا�فروضات فقطأنه ا_كب� عقب الصلوات ا�فروضات فقط لقول اxاwلقول اxاwلقول اxاwلقول اxاwاااا    •

  :Y ستة أقوالY ستة أقوالY ستة أقوالY ستة أقوال:اختلفوا م� يبدأ هذا الوقتاختلفوا م� يبدأ هذا الوقتاختلفوا م� يبدأ هذا الوقتاختلفوا م� يبدأ هذا الوقتاTين قيدوه بأنه ما بعد الصلوات ا�فروضة 
آخر أيام التJيق، قاS ع� وأبو يوسف آخر أيام التJيق، قاS ع� وأبو يوسف آخر أيام التJيق، قاS ع� وأبو يوسف آخر أيام التJيق، قاS ع� وأبو يوسف     أنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع� منأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع� منأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع� منأنه يبدأ من صالة الفجر يوم عرفة إ� ما بعد صالة الع� من ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 ....وqمدوqمدوqمدوqمد
•    wاxالقول اwاxالقول اwاxالقول اwاxة    ،،،،أنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع� من يوم ا�حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع� من يوم ا�حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع� من يوم ا�حرأنه من صالة الفجر يوم عرفة إ� صالة الع� من يوم ا�حر ::::القول اJةيع� يوم عJةيع� يوم عJةيع� يوم عJيوم العيديوم العيديوم العيديوم العيد    ،،،،يع� يوم ع،،،،     Sهذا القول قا Sهذا القول قا Sهذا القول قا Sهذا القول قا

 .ابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفةابن مسعود وأبو حنيفة
وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن وهذا قول ابن عمر وزيد بن     ،،،،لتJيقلتJيقلتJيقلتJيقأنه من بعد صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد الع� من آخر أيام اأنه من بعد صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد الع� من آخر أيام اأنه من بعد صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد الع� من آخر أيام اأنه من بعد صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد الع� من آخر أيام ا ::::القول اxالثالقول اxالثالقول اxالثالقول اxالث    •

     ....ثابت وابن عباس وعطاء ر�هم اهللا ور� عنهمثابت وابن عباس وعطاء ر�هم اهللا ور� عنهمثابت وابن عباس وعطاء ر�هم اهللا ور� عنهمثابت وابن عباس وعطاء ر�هم اهللا ور� عنهم
 أنه يكj من صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا�فر وهو اLوم اxاw من أيام التJيقأنه يكj من صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا�فر وهو اLوم اxاw من أيام التJيقأنه يكj من صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا�فر وهو اLوم اxاw من أيام التJيقأنه يكj من صالة الظهر يوم ا�حر إ� ما بعد صالة الظهر من يوم ا�فر وهو اLوم اxاw من أيام التJيق ::::القول الرابعالقول الرابعالقول الرابعالقول الرابع    •

  ....ا سنا سنا سنا سنوهذا قول 
 صالة الصبح من آخر أيام التJيق يع� إ� صالة الفجر وهو اLوم  صالة الصبح من آخر أيام التJيق يع� إ� صالة الفجر وهو اLوم  صالة الصبح من آخر أيام التJيق يع� إ� صالة الفجر وهو اLوم  صالة الصبح من آخر أيام التJيق يع� إ� صالة الفجر وهو اLوم أنه يكj من الظهر يوم ا�حر إ�أنه يكj من الظهر يوم ا�حر إ�أنه يكj من الظهر يوم ا�حر إ�أنه يكj من الظهر يوم ا�حر إ�، ::::القول ا�امسالقول ا�امسالقول ا�امسالقول ا�امس    •

  مالك بن أنس وهو أحد قو� الشاف�مالك بن أنس وهو أحد قو� الشاف�مالك بن أنس وهو أحد قو� الشاف�مالك بن أنس وهو أحد قو� الشاف�قول  اxالث عJ وهذااxالث عJ وهذااxالث عJ وهذااxالث عJ وهذا
    ....وهذا قول الشاف�وهذا قول الشاف�وهذا قول الشاف�وهذا قول الشاف�    ،،،،أنه يكj من صالة ا�غرب Lلة ا�حر إ� صالة الصبح من آخر أيام التJيقأنه يكj من صالة ا�غرب Lلة ا�حر إ� صالة الصبح من آخر أيام التJيقأنه يكj من صالة ا�غرب Lلة ا�حر إ� صالة الصبح من آخر أيام التJيقأنه يكj من صالة ا�غرب Lلة ا�حر إ� صالة الصبح من آخر أيام التJيق ::::القول السادسالقول السادسالقول السادسالقول السادس    •

وهو اLوم اxالث وهو اLوم اxالث وهو اLوم اxالث وهو اLوم اxالث """"التJيق التJيق التJيق التJيق دأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع� من آخر أيام دأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع� من آخر أيام دأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع� من آخر أيام دأ من فجر يوم عرفة إ� بعد صالة الع� من آخر أيام ا قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبا قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبا قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يبا قيقة واهللا أعلم أن األقرب أنه يب
JعJعJعJالعموم إذا �ن  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    وهووهووهووهو" " " " ع Y لغ� ا�حرملغ� ا�حرملغ� ا�حرملغ� ا�حرمهذا. 

فيقول أن هذا القول �تص با�حل غ� ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول �تص با�حل غ� ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول �تص با�حل غ� ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ� فيقول أن هذا القول �تص با�حل غ� ا�حرم يبدأ من فجر يوم عرفة إ�     ،،،،يفّصليفّصليفّصليفّصل أ�د ر�ه اهللاأ�د ر�ه اهللاأ�د ر�ه اهللاأ�د ر�ه اهللاوهو رأي اإلمام  أما ا�حرمأما ا�حرمأما ا�حرمأما ا�حرم 
     ....يبدأ من الظهر يوم ا�حر وينت¡ بمثل ما ينت¡ إLه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا�حر وينت¡ بمثل ما ينت¡ إLه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا�حر وينت¡ بمثل ما ينت¡ إLه ا�حرميبدأ من الظهر يوم ا�حر وينت¡ بمثل ما ينت¡ إLه ا�حرم خر أيام التJيق أما من �ن qرما فإنهخر أيام التJيق أما من �ن qرما فإنهخر أيام التJيق أما من �ن qرما فإنهخر أيام التJيق أما من �ن qرما فإنهالع� آالع� آالع� آالع� آ

أيضا أنه  إلمام الشاف�إلمام الشاف�إلمام الشاف�إلمام الشاف�لللل    قولقولقولقولاإلمام أ�د وهو اإلمام أ�د وهو اإلمام أ�د وهو اإلمام أ�د وهو القول هذا فيه إ¥ال ولكن Y ا_فصيل يقول : إذن نعيد مرة أخرى فأقول
فيبدأ من ا�حرم ا�حرم ا�حرم ا�حرم أما  ،ن فجر يوم عرفة إ� الع� من آخر أيام التJيقيبدأ م ا�حلا�حلا�حلا�حلا)داية §تلف بA ا�حل وبA ا�حرم 

لكن يبدأ من ظهر يوم ا�حر إ� الع� من آخرأيام  ،ظهر يوم ا�حر ألن الفجر �ن مشغوال بذكر اهللا � مزدلفة و¨ذا
  .فا�هاية واحدة وا)داية §تلففا�هاية واحدة وا)داية §تلففا�هاية واحدة وا)داية §تلففا�هاية واحدة وا)داية §تلفالتJيق 
أو ال أو ال أو ال أو ال     تص بمن ص مع ¥اعة؟ أو لو فرضا إنسانا فاتته الصالة هل يكj؟تص بمن ص مع ¥اعة؟ أو لو فرضا إنسانا فاتته الصالة هل يكj؟تص بمن ص مع ¥اعة؟ أو لو فرضا إنسانا فاتته الصالة هل يكj؟تص بمن ص مع ¥اعة؟ أو لو فرضا إنسانا فاتته الصالة هل يكj؟هل هذا ا_كب� هذا اTكر يع� �هل هذا ا_كب� هذا اTكر يع� �هل هذا ا_كب� هذا اTكر يع� �هل هذا ا_كب� هذا اTكر يع� � هنا تساؤلهنا تساؤلهنا تساؤلهنا تساؤل

 ))))&'&'&'&'((((    ا لقةا لقةا لقةا لقة



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�                            

 ::::Y قولYA قولYA قولYA قولA    أو واحد فاتته الصالة هل يكj أم ال؟أو واحد فاتته الصالة هل يكj أم ال؟أو واحد فاتته الصالة هل يكj أم ال؟أو واحد فاتته الصالة هل يكj أم ال؟    ،،،،يكj؟ هل هو خاص بمن يص� مع ¥اعةيكj؟ هل هو خاص بمن يص� مع ¥اعةيكj؟ هل هو خاص بمن يص� مع ¥اعةيكj؟ هل هو خاص بمن يص� مع ¥اعة
ول ول ول ول اإلمام أ�د وقاإلمام أ�د وقاإلمام أ�د وقاإلمام أ�د وقوهو رواية عن  "لو واحد ما ص ¥اعة معناه ال يكjلو واحد ما ص ¥اعة معناه ال يكjلو واحد ما ص ¥اعة معناه ال يكjلو واحد ما ص ¥اعة معناه ال يكj""""    ،،،،أنه �تص بمن صالها � ¥اعةأنه �تص بمن صالها � ¥اعةأنه �تص بمن صالها � ¥اعةأنه �تص بمن صالها � ¥اعة: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .أل² حنيفة ر�هما اهللا تعا�أل² حنيفة ر�هما اهللا تعا�أل² حنيفة ر�هما اهللا تعا�أل² حنيفة ر�هما اهللا تعا�
•    wاxالقول اwاxالقول اwاxالقول اwاxن صالها وحده: القول اeن صالها وحدهأنه �تص بالفريضة وeن صالها وحدهأنه �تص بالفريضة وeن صالها وحدهأنه �تص بالفريضة وeرواية أخرى عن  ،،،،أنه �تص بالفريضة و 	وهذا هو وهذا هو وهذا هو وهذا هو  وهو قول الشاف�وهو قول الشاف�وهو قول الشاف�وهو قول الشاف�    ،،،،اإلمام أ�داإلمام أ�داإلمام أ�داإلمام أ�دو

هو هو هو هو هذا  ،سواء صالها مع ا\ماعة أولم يصلها مع ا\ماعة فإنه يكj ،القول األقرب أهم ³ء أنها بعد الفريضة ،األقرباألقرباألقرباألقرب
    ....جح أن ا_كب� يشمل فيما لو ص مع ¥اعة أولم يص� مع ¥اعة ا�هم أن اTكر يكون بعد الفريضةجح أن ا_كب� يشمل فيما لو ص مع ¥اعة أولم يص� مع ¥اعة ا�هم أن اTكر يكون بعد الفريضةجح أن ا_كب� يشمل فيما لو ص مع ¥اعة أولم يص� مع ¥اعة ا�هم أن اTكر يكون بعد الفريضةجح أن ا_كب� يشمل فيما لو ص مع ¥اعة أولم يص� مع ¥اعة ا�هم أن اTكر يكون بعد الفريضةالقول الراالقول الراالقول الراالقول الرا

ْعُدوَداٍت {{{{وتعا�� قوS تبارك  ي0اٍم م0
َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
ْعُدوَداٍت َواْذُكُروا ي0اٍم م0

َ
 اهللا0 ِ� ك

ْ
 }}}}َواْذُكُروا

 : األيام ا�عدودات اختلف فيها Y ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها Y ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها Y ثالثة أقوالاأليام ا�عدودات اختلف فيها Y ثالثة أقوال
يع� أيام التJيق يع� أيام التJيق يع� أيام التJيق يع� أيام التJيق  ن عباس وا سن وعطاء وµاهد وقتادة وآخرونن عباس وا سن وعطاء وµاهد وقتادة وآخرونن عباس وا سن وعطاء وµاهد وقتادة وآخرونن عباس وا سن وعطاء وµاهد وقتادة وآخرونابن عمر وابابن عمر وابابن عمر وابابن عمر وابقاS  ،أنها أيام التJيقأنها أيام التJيقأنها أيام التJيقأنها أيام التJيق: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
))))Jا ادي عJا ادي عJا ادي عJا ادي ع،،،،    Jع wاxواJع wاxواJع wاxواJع wاxوا،،،،    Jالث عxواJالث عxواJالث عxواJالث عxوا((((.... 
•    wاxالقول اwاxالقول اwاxالقول اwاxالعا¶العا¶العا¶العا¶((((أنها يوم ا�حر ويومان بعده يع� أنها يوم ا�حر ويومان بعده يع� أنها يوم ا�حر ويومان بعده يع� أنها يوم ا�حر ويومان بعده يع� : القول ا،،،،    Jوا ادي عJوا ادي عJوا ادي عJوا ادي ع،،،،    Jع wاxواJع wاxواJع wاxواJع wاxروي عن ع� وابن عمرروي عن ع� وابن عمرروي عن ع� وابن عمرروي عن ع� وابن عمر) ) ) ) وا.... 
    ....����سعيد بن جب� وا�خسعيد بن جب� وا�خسعيد بن جب� وا�خسعيد بن جب� وا�خقاS  أنه أيام العJأنه أيام العJأنه أيام العJأنه أيام العJ: القوال اxالثالقوال اxالثالقوال اxالثالقوال اxالث    •
يع� معدودات تكون يع� معدودات تكون يع� معدودات تكون يع� معدودات تكون  h Y حالh Y حالh Y حالh Y حال    ،،،،كما يقال دريهمات و�اماتكما يقال دريهمات و�اماتكما يقال دريهمات و�اماتكما يقال دريهمات و�امات    ،،،،ومعدودات يستعمل كث�ا لل·ء القليلومعدودات يستعمل كث�ا لل·ء القليلومعدودات يستعمل كث�ا لل·ء القليلومعدودات يستعمل كث�ا لل·ء القليل: قال الزجاجقال الزجاجقال الزجاجقال الزجاج    

ومنهم من  ،منهم من يرى أنها � العJ عJ ذي ا جة، ومنهم من يرى أنها أيام التJيق ،فهنا ثالثة أقوال Y القليلY القليلY القليلY القليل
يع� أنها عJ ذي ا جة وأيضا يع� أنها عJ ذي ا جة وأيضا يع� أنها عJ ذي ا جة وأيضا يع� أنها عJ ذي ا جة وأيضا     ،،،،أو لعل األقرب واهللا أعلم أنها تشمل ا\ميعأو لعل األقرب واهللا أعلم أنها تشمل ا\ميعأو لعل األقرب واهللا أعلم أنها تشمل ا\ميعأو لعل األقرب واهللا أعلم أنها تشمل ا\ميعوالصحيح والصحيح والصحيح والصحيح يرى أن يوم ا�حر ويومان بعده، 

     ....األول إ� اLوم اxالث عJ والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اLوم اxالث عJ والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اLوم اxالث عJ والعلم عند اهللا تبارك وتعا�األول إ� اLوم اxالث عJ والعلم عند اهللا تبارك وتعا�    ومعناه من اLومومعناه من اLومومعناه من اLومومعناه من اLوم    ،،،،معها أيام التJيقمعها أيام التJيقمعها أيام التJيقمعها أيام التJيق
 {{{{: ثم قال تبارك تعا� بعد ذلك

َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

 َفَمن َيَعج0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

 َفَمن َيَعج0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

 َفَمن َيَعج0
َ
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيِْه َوَمن تَأ

َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن ايOَ0 َفَمن َيَعج0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن ايOَ0 خ0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن ايOَ0 خ0 َر فَال إِْعَم َعلَيِْه لَِمِن ايOَ0 خ0 هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم هنا اآلن بيان حكم  }}}}خ0
هذا يعتj متعجل ويذهب إ�     ،،،،أن ينفر قبل غروب الشمس من اLوم اxاw عJأن ينفر قبل غروب الشمس من اLوم اxاw عJأن ينفر قبل غروب الشمس من اLوم اxاw عJأن ينفر قبل غروب الشمس من اLوم اxاw عJ    ،،،،أن يتعجلأن يتعجلأن يتعجلأن يتعجلومعروف أن للحاج  ،،،،ا_عجلا_عجلا_عجلا_عجل

بل غروب وh Y حال هذا هو ا_عجل ين�ف ق ،وبهذا يكون قد انت¹ وهللا ا مد ،ا رم ويطوف طواف الوداع
وeذا زالت الشمس يوم اxالث عJ  ،نقول تبO � م¼ وتبيت Lلة اxالث عJ ،ولو فرضا ºبت عليه الشمس ،الشمس

لكن لو فرضا إنسان ¿هز Lتعجل قبل غروب  ،وتطوف طواف الوداع ،ترl األو¾ والوسطى والعقبة ثم تن�ف إ� ا رم
نقول ال حرج عليه ح� لو ºبت عليه الشمس وهو � م¼ وقد استعد ونوى ف ،ولكن فقد شيئا أو زحام أو كذا ،الشمس

ا�روج ولكن كما قلت زحام أو فقدوا شيئا أو ضاع ³ء ما وجلسوا ينتظرون يبحثون وºبت فال حرج عليهم لو 
 يل � يومA أh Y حال يع� فمن تعج ،يعتj تعجلوا ولو ºبت عليهم الشمس وا الة هذه ،تعجلوا فال حرج عليهم

 .من تعجل ا�فرة � اLوم اxاw من أيام م¼ فال إثم عليه
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ {{{{: ثم قال تبارك وتعا� خ0

َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
يع� من جلس إ� اLوم اxالث عJ إ� اLوم اxالث من أيام م¼ فال إثم     }}}}َوَمن تَأ

ه وسلم هدي ا�Ã ص اهللا عليه وسلم أنه تأخر لليوم اxالث فعل ا�Ã ص اهللا علي، وال شك أن ا_أخر هواألفضل ،عليه
Jار ،فيه مبيت � م¼ ،أيضا فيه زيادة أعمال ،ع¥ lء ،وفيه رÄفما فيه شك أن ا_أخر أفضل من فما فيه شك أن ا_أخر أفضل من فما فيه شك أن ا_أخر أفضل من فما فيه شك أن ا_أخر أفضل من  ،وفيه ذكر ،وفيه د

  .وهو هدي ا�Ã ص اهللا عليه وسلموهو هدي ا�Ã ص اهللا عليه وسلموهو هدي ا�Ã ص اهللا عليه وسلموهو هدي ا�Ã ص اهللا عليه وسلم    ،،،،وا_أخر هو األفضلوا_أخر هو األفضلوا_أخر هو األفضلوا_أخر هو األفضل    ،،،،وا_عجل جائز وهللا ا مدوا_عجل جائز وهللا ا مدوا_عجل جائز وهللا ا مدوا_عجل جائز وهللا ا مد    ،،،،ا_عجلا_عجلا_عجلا_عجل
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيْهِ {{{{ا تساؤل يطرحه بعض ا�اس اهللا جل وعال يقول هن

َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيْهِ َفَمن َيَعج0
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيْهِ َفَمن َيَعج0
َل ِ� يَْوَمAِْ فََال إِْعَم َعلَيْهِ َفَمن َيَعج0
هذا صحيح واضح أن اTي يتعجل  }}}}َفَمن َيَعج0

َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ {{{{: ال إثم عليه طيب ا�تأخر، اهللا جل وعال قال خ0
َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
َر فَال إِْعَم َعلَيْهِ َوَمن تَأ خ0
َ
  ؟طيب ا�تأخر ما اTي عمل ح� يكون إثم عليه    }}}}َوَمن تَأ

واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس واآلن ما شاء اهللا جلس     !!!!؟؟؟؟واTي أÇ به أفضلواTي أÇ به أفضلواTي أÇ به أفضلواTي أÇ به أفضل    ؟؟؟؟لمتعجل فما بال ا�تأخر أ ق بهلمتعجل فما بال ا�تأخر أ ق بهلمتعجل فما بال ا�تأخر أ ق بهلمتعجل فما بال ا�تأخر أ ق بهللللساؤل حقيقة يقال إنما �اف اإلثم ساؤل حقيقة يقال إنما �اف اإلثم ساؤل حقيقة يقال إنما �اف اإلثم ساؤل حقيقة يقال إنما �اف اإلثم هنا تهنا تهنا تهنا ت



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�                            

  qل تساؤل؟qل تساؤل؟qل تساؤل؟qل تساؤل؟    هذاهذاهذاهذا    ؟؟؟؟كيف Éاب عن هذاكيف Éاب عن هذاكيف Éاب عن هذاكيف Éاب عن هذا    ،،،،زيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليهزيادة يوم وهذا أفضل فكيف نقول فال إثم عليه
 :بأربعة أجوبةبأربعة أجوبةبأربعة أجوبةبأربعة أجوبةوقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء وقد أجاب عنه العلماء 

َفَمِن َفَمِن َفَمِن َفَمِن {{{{ كقوS تعا� ،،،،ألو¾ألو¾ألو¾ألو¾للللفقال ال إثم عليه _وافق اللفظة اxانية فقال ال إثم عليه _وافق اللفظة اxانية فقال ال إثم عليه _وافق اللفظة اxانية فقال ال إثم عليه _وافق اللفظة اxانية     ،،،،وا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجوروا�تأخر مأجور    ،،،،جلجلجلجلقالوا ال إثم Y ا�تعقالوا ال إثم Y ا�تعقالوا ال إثم Y ا�تعقالوا ال إثم Y ا�تع: ا\واب األولا\واب األولا\واب األولا\واب األول    �
 َعلَيْهِ 

ْ
 َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيْهِ اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
وeال إن شاء اهللا فهو ال إثم  يع� من باب ا_وافق بA اللفظة األو¾ واللفظة اxانية فقط،يع� من باب ا_وافق بA اللفظة األو¾ واللفظة اxانية فقط،يع� من باب ا_وافق بA اللفظة األو¾ واللفظة اxانية فقط،يع� من باب ا_وافق بA اللفظة األو¾ واللفظة اxانية فقط، ،،،،}}}}اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا

 َعلَيْهِ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم {{{{مثل  ،عليه
ْ
 َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا
ْ
ا�قصود فمن اعتدى  طيب هل االعتداء اxاw هو اعتداء حقيÌ ؟ ال، ،،،،}}}}فَاْقتَُدوا

ولو h واحد يطالب Íقه Y  ،وليس اعتداء ،تطا)وا Íقوقكمأن و ،فلكم ا ق أن تأخذوا جزاؤ¨م منه فجازوهفجازوهفجازوهفجازوه    عليكم
 . اب ا�جانسة ا�شاÏة بA اللفظتAاب ا�جانسة ا�شاÏة بA اللفظتAاب ا�جانسة ا�شاÏة بA اللفظتAاب ا�جانسة ا�شاÏة بA اللفظتAهو من بهو من بهو من بهو من ب    ،،،،ÎÎÎÎووووحاشا حاشا حاشا حاشا ال  الشخص اTي اعتدى عليه يعتj معتديا ظا�ا،

�    wاxا\واب اwاxا\واب اwاxا\واب اwاxا�تأخر � ترك استعمال الرخصة: ا\واب ا Y ا�تأخر � ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¼ فال إثم Y ا�تأخر � ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¼ فال إثم Y ا�تأخر � ترك استعمال الرخصةأن ا�ع¼ فال إثم Y أن ا�ع¼ فال إثم،،،،    Jع wاxوم اLاهللا رخص لك أن تتعجل اJع wاxوم اLاهللا رخص لك أن تتعجل اJع wاxوم اLاهللا رخص لك أن تتعجل اJع wاxوم اLكونك كونك كونك كونك     ،،،،اهللا رخص لك أن تتعجل ا
     ....ما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حA تر¨ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حA تر¨ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حA تر¨ت األخذ بالرخصةما أخذت هذه الرخصة بقيت إ� األفضل ال إثم عليك حA تر¨ت األخذ بالرخصة

يع� اآلن ليس ا�قصود فال إثم يع� اآلن ليس ا�قصود فال إثم يع� اآلن ليس ا�قصود فال إثم يع� اآلن ليس ا�قصود فال إثم     ،،،،ثام ا�تعجل وا�تأخر الÐ �نت عليهما قبل حجهماثام ا�تعجل وا�تأخر الÐ �نت عليهما قبل حجهماثام ا�تعجل وا�تأخر الÐ �نت عليهما قبل حجهماثام ا�تعجل وا�تأخر الÐ �نت عليهما قبل حجهماأن ا�ع¼ قد زالت آأن ا�ع¼ قد زالت آأن ا�ع¼ قد زالت آأن ا�ع¼ قد زالت آ: ا\واب اxالثا\واب اxالثا\واب اxالثا\واب اxالث    �
بل إن اهللا جل وعال أبان �ا وبJنا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما وqيت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان �ا وبJنا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما وqيت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان �ا وبJنا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما وqيت ذنوبهما بل إن اهللا جل وعال أبان �ا وبJنا بأن ا�تعجل وا�تأخر زالت آثامهما وqيت ذنوبهما     ،،،،عليه � مسألة ا_عجل وا_أخر العليه � مسألة ا_عجل وا_أخر العليه � مسألة ا_عجل وا_أخر العليه � مسألة ا_عجل وا_أخر ال

يقال أيها ا�تعجل ان�ف مأجورا أيها يقال أيها ا�تعجل ان�ف مأجورا أيها يقال أيها ا�تعجل ان�ف مأجورا أيها يقال أيها ا�تعجل ان�ف مأجورا أيها     ههههألنألنألنألن    ،،،،وحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقويوحقيقة أن هذا توجيه مناسب وقوي    ،،،،وغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخروغفرت زالتهما من متعجل ومتأخر
من من من من ((((وÒ ا ديث اآلخر  ))))فا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةفا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةفا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةفا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نة((((    وال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئةوال ذنب وال خطيئة    ،،،،إثم عليكماإثم عليكماإثم عليكماإثم عليكما    ا�تأخر ان�ف مأجورا الا�تأخر ان�ف مأجورا الا�تأخر ان�ف مأجورا الا�تأخر ان�ف مأجورا ال

 .    ))))حج هذا ا)يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وÓته أمهحج هذا ا)يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وÓته أمهحج هذا ا)يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وÓته أمهحج هذا ا)يت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وÓته أمه
يع� القول الرابع مثل اxالث ا قيقة أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون بJط ا_قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون بJط ا_قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون بJط ا_قوى أن طرح ا�أثم عن ا�تعجل وا�تأخر إنما يكون بJط ا_قوى     :ا\واب الرابعا\واب الرابعا\واب الرابعا\واب الرابع    �

أيضا أبJ بأن اهللا قد qا  ا�تـأخرا�تـأخرا�تـأخرا�تـأخرأنت أيها  ،أبJ بفضل اهللا وأبJ بأن ذنوبك qيت عنك ا�تعجلا�تعجلا�تعجلا�تعجلأيها  ،ولكن فيه تقييد
هل Øن حققنا مقام ا_قوى؟ هل Øن اجتهدنا � تقوى  ،OOOOولكن هذا مJوط بJط عظيم �ن اتولكن هذا مJوط بJط عظيم �ن اتولكن هذا مJوط بJط عظيم �ن اتولكن هذا مJوط بJط عظيم �ن اتذنوبك وس× عليك، 

 اهللا جل وعال؟ حرصنا أن نتÌ عذاب ا�ار بفعل األوامر وترك ا�وا	؟ 

 {{{{أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم أن ثواب إزاحة هذا اإلثم     ،،،،وS حظ من ا�ظروS حظ من ا�ظروS حظ من ا�ظروS حظ من ا�ظر    ،،،،وا قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً وا قيقة هذا قول مناسب وقوي جداً  }  Ûhُ اْمرٍِئ بَِما َكَسَب رَِهÛhُ ٌA اْمرٍِئ بَِما َكَسَب رَِهÛhُ ٌA اْمرٍِئ بَِما َكَسَب رَِهÛhُ ٌA اْمرٍِئ بَِما َكَسَب رَِهAٌ     { نعم
َ
 فَال
َ
 فَال
َ
 فَال
َ
فَال

فا قيقة فا قيقة فا قيقة فا قيقة  }}}}    لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0     {{{{من حقق مقام ا_قوى هللا تبارك وتعا� من حقق مقام ا_قوى هللا تبارك وتعا� من حقق مقام ا_قوى هللا تبارك وتعا� من حقق مقام ا_قوى هللا تبارك وتعا�     ،،،،للمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعالللمتعجل وا�تأخر مقيد بتقوى اهللا جل وعال    }}}}    يْهِ يْهِ يْهِ يْهِ إِْعَم َعلَ إِْعَم َعلَ إِْعَم َعلَ إِْعَم َعلَ 
اTي هو أنه جاءت هذه الÞمة _وافق  القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوالقوالن اxالث والرابع،  ،القول األول فيه قوة األقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبةاألقوال متقاربة ومتناسبة
 َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ {{{{ل قول اهللا عز وجل اللفظة اxانية األو¾ مث

ْ
 َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
 َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا
ْ
 القول اxاwالقول اxاwالقول اxاwالقول اxاw }}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا

أنه فال إثم عليك أيها ا�تأخر ألنك تر¨ت الرخصة وهذا حقيقة قول ضعيف ليس يع� بالوجه وتر¨ه لألفضل فكيف يقال 
فإنه  أما القول اxالثأما القول اxالثأما القول اxالثأما القول اxالث ،والقول اxاw فيه ضعفوالقول اxاw فيه ضعفوالقول اxاw فيه ضعفوالقول اxاw فيه ضعفل ضعيف اTي هو القول اxاw ال إثم عليك ألنك تر¨ت الرخصة هذا قو

قيد القول اxالث فقال �ن اتO أي من حقق قيد القول اxالث فقال �ن اتO أي من حقق قيد القول اxالث فقال �ن اتO أي من حقق قيد القول اxالث فقال �ن اتO أي من حقق     والقول الرابعوالقول الرابعوالقول الرابعوالقول الرابع    ،،،،قد زالت آثام ا�تعجل وا�تأخر من فضل اهللا سبحانه وتعا�
  مقام ا_قوى هللا عز وجل،مقام ا_قوى هللا عز وجل،مقام ا_قوى هللا عز وجل،مقام ا_قوى هللا عز وجل،
  :ذا ثالثة أقوالذا ثالثة أقوالذا ثالثة أقوالذا ثالثة أقوال� ا�راد به� ا�راد به� ا�راد به� ا�راد به }}}}لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0 لَِمِن ايOَ0 {{{{قوS تبارك وتعا�

يع� يتÌ قتل : وا قيقة الصيد �ن مشهورا عندهم وقيل ا_قوى ،ابن عباسابن عباسابن عباسابن عباسهذا قول  �ن اتO قتل الصيد،�ن اتO قتل الصيد،�ن اتO قتل الصيد،�ن اتO قتل الصيد،: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول •
سواء �ن qرما  ،وأيضا من ا�منوÄت � حدود ا رم قتل الصيد ،ومن ا�علوم أن من qظورات اإلحرام قتل الصيد ،الصيد

والعلماء ذكروا أن ا كمة � أن ا�حرم اTي تلبس  ،فال شك أنه من qظورات اإلحرام قتل الصيد�حرم �حرم �حرم �حرم أما اأما اأما اأما ا ،أو غ� qرم
وا�عتمر وا اج  ،ومن تبع الصيد غفل كما جاء � ا ديث ،العمرة يمنع من قتل الصيد ألنه ينشغل بذلك بنسك ا ج أو
فكونه يالحق الصيد ويطارد ويضيع وقته وينشغل باS  ،وا\نةيبتß رضوان اهللا  ،جاء يطلب ما عند اهللا ،جاء � عبادة



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�                            

وأيضا من �ن داخال � حدود ا رم فهذا  ،لك من qظورات اإلحرام قتل الصيدTو ،وين�ف عن عبادة اهللا هذا àالف
  .األولأيضا من تعظيم ا رم أنه ال يقتل الصيد وال ينفره يع� إ� آخره áا هو معلوم � السنة هذا القول 

• wاxالقول اwاxالقول اwاxالقول اwاxحجه: القول ا � âا�عا Oحجه�ن ات � âا�عا Oحجه�ن ات � âا�عا Oحجه�ن ات � âا�عا Oن ات�،،،،  Sاهللا � حجه" قتادة ابن مسعودقتادة ابن مسعودقتادة ابن مسعودقتادة ابن مسعودقا Oإنما مغفرة اهللا �ن ات"،  âن ترك ا�عا�
" فمن فرض فيهن ا ج فال رفث وال فسوق وال جدال � ا ج: "واTنوب وهذا يرتبط بما ذكرناه آنفا � قول اهللا عز وجل

 ،وا\دال هو ا�خاصمة سواء � أمور اÓين أو أمور اÓنيا، الفسوق قلنا الراجح هو ا�عاÏ âها ،يبتعد عن ا\ماع ودواعيه
 .وهذا سبق بيانه

أن يرجع ا اج  :Øن ذكرنا أن من عالمات ا ج ا�jور كما قال العلماء ،نعم ،،،،�ن اتO فيما بÌ من عمره�ن اتO فيما بÌ من عمره�ن اتO فيما بÌ من عمره�ن اتO فيما بÌ من عمره: القول اxالثالقول اxالثالقول اxالثالقول اxالث •
فهذا  ،متقيا بعد أن �ن ºفال ،تائبا بعد أن �ن مذنبا ،�جع مطيعا بعد ما �ن Äصياف ،Íال أفضل áا �ن عليه قبل ا ج

 Sة و إبراهيم ا�خ�القول قاLة و إبراهيم ا�خ�أبو العاLة و إبراهيم ا�خ�أبو العاLة و إبراهيم ا�خ�أبو العاLها صحيحة  ،،،،أبو العاÏ حال األقوال h ها صحيحة فعÏ حال األقوال h ها صحيحة فعÏ حال األقوال h ها صحيحة فعÏ حال األقوال h للحاج أن فع ßأنه ينب Y ن نؤ¨دØ ولكن
فإن من عالمة قبول ا سنة اتباعها  ،Y ذلك وأن يستمر ،وأن يلزم طاعة اهللا جل وعال ،æرص K Yقيق مقام ا_قوى

" بل ما أكç الر¨ب وأقل ا اج: "فقال ر� اهللا عنه ؟ما أكç ا اج: ا سنة األخرى، و�ا قيل البن عمر ر� اهللا عنهما
واقع �  ،لهيع� مراè � عم ،ماS اTي حج به مال حرام ،أو عليه أخطاء ،يع� ما أكç من جاء وراح إما àالفا للسنة

َواي0ُقوا َواي0ُقوا َواي0ُقوا َواي0ُقوا     {: إذا أردت أيها األخ الكريم أيها ا اج طالب العلم فالزم تقوى اهللا تبارك وتعا�فيع� أشياء كث�ة  ،الJك مثال
ونَ  ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
ونَ اهللا0َ َواْعلَُموا ك ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
ونَ اهللا0َ َواْعلَُموا ك ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
ونَ اهللا0َ َواْعلَُموا ك ُJَْ

ُ
K ِْه

َ
Lِن0ُكْم إ

َ
  .} اهللا0َ َواْعلَُموا ك

Éعله æاسب  ،يعينه Y طاعة اهللا ،للعمل الصالحإيمان العبد با J وا\زاء والوقوف بA يدي اهللا سبحانه وتعا� يدفعه 
وTلك دائما  ،وهكذا ا�ؤمن ال يزال موصوال يتذكر اÓار اآلخرة ،إن خ�ا فخ� وeن ¶ا فJ ،ينظر � أعماS ،يراقبها ،نفسه

عبد عندما يؤمن ويقر فال ،ومن �ن كذا دائما الربط باÓار اآلخرة )من �ن يؤمن باهللا واLوم اآلخرمن �ن يؤمن باهللا واLوم اآلخرمن �ن يؤمن باهللا واLوم اآلخرمن �ن يؤمن باهللا واLوم اآلخر( :نرى � األحاديث
 ،اإليمان باLوم اآلخر ال شك أن هذا يدفعه للعمل الصالح ،ويصدق وëنا وهللا ا مد نؤمن بهذا وهذا ر¨ن من أرêن اإليمان

قدما عبد يوم القيامة ح� يسأل عن قدما عبد يوم القيامة ح� يسأل عن قدما عبد يوم القيامة ح� يسأل عن قدما عبد يوم القيامة ح� يسأل عن     لن تزواللن تزواللن تزواللن تزوال(: وا�Ã ص اهللا عليه وسلم يقول ،ينظر � أعماÉ، Sعله æاسب نفسه
ماذا ماذا ماذا ماذا (أو  )وعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيهوعن علمه ماذا عمل فيه    ،،،،وعن ماS من أين اكتسبه وفيما أنفقهوعن ماS من أين اكتسبه وفيما أنفقهوعن ماS من أين اكتسبه وفيما أنفقهوعن ماS من أين اكتسبه وفيما أنفقه    ،،،،وعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أبالهوعن شبابه فيما أباله    ،،،،فيما أفناهفيما أفناهفيما أفناهفيما أفناه    عن عمرهعن عمرهعن عمرهعن عمره: : : : أربعأربعأربعأربع

ويتهيأ بالعمل الصالح واللجوء والصدق واÄÓء  ،، فاإلنسان عندما يعلم هذا ويقر ال شك أنه يستعد للقاء اهللا)عمل بهعمل بهعمل بهعمل به
  .ا�عاw العظيمةواإلنابة إ� اهللا تبارك وتعا� وغ� ذلك من 

وأن هذا  ،وY مí_ه العظيمة ،تدل Y قدسية هذا ا ج ،هذه اآليات الÐ جاءت � ا ج اشتملت Y أحìم عظيمة
من حج هذا ا)يت فلم يرفث من حج هذا ا)يت فلم يرفث من حج هذا ا)يت فلم يرفث من حج هذا ا)يت فلم يرفث (: وا ديث اآلخر )وا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةوا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةوا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نةوا ج ا�jور ليس S جزاء إال ا\نة(اxواب اTي رتب عليه ثواب عظيم 

ومن حيث ا_خلص من  ،هذا Éعل ا اج يعت� Íجه من حيث تصحيح ا�ية ،)كيوم وÓته أمهكيوم وÓته أمهكيوم وÓته أمهكيوم وÓته أمهولم يفسق رجع من ذنوبه ولم يفسق رجع من ذنوبه ولم يفسق رجع من ذنوبه ولم يفسق رجع من ذنوبه 
 ،من حيث أن يأî با ج Y سنة ا�Ã ص اهللا عليه وسلم قدر ما يستطيع ،ومن أن يكون ماS حالل ،الJ¨يات وا)دع

Éعل نصب  ،وعن ا�صومة عن ا�عاâ الفسوق يبتعد عن اللجج ،أما الزحام وا�ضايقات ما أحد إن شاء اهللا يفرح بهذا
تقبل اهللا حجه ييسأل اهللا � األول واآلخر أن  ،يتقرب إ� اهللا � ذلك ا ج بغاية ما يستطيع ،عينيه أن يكون حجه مقبوال

}}}} َAُمت0ِق
ْ
ُمت0ِقAَ إِغ0َما َفتََقب0ُل اهللاÛ ِمَن ال
ْ
ُمت0ِقAَ إِغ0َما َفتََقب0ُل اهللاÛ ِمَن ال
ْ
ُمت0ِقAَ إِغ0َما َفتََقب0ُل اهللاÛ ِمَن ال
ْ
جدة واحدة متقبلة _منيت ا�وت واهللا لو أعلم أن ñ س": : : : ابن مسعود ر� اهللا عنهابن مسعود ر� اهللا عنهابن مسعود ر� اهللا عنهابن مسعود ر� اهللا عنه، يقول }}}}إِغ0َما َفتََقب0ُل اهللاÛ ِمَن ال

  ."بعدها
 ،فاهللا اهللا أيها اإلخوة نعت� بهذا ونتفقه � أمور حجنا ،طيب هذا الفضل العظيم وهذا ا�� S ¶ائط وهو ما ذكرته آنفا

وÒ  ،حìموطالب العلم وهللا ا مد � هذه ا\امعة يدرس أحìم ا ج هنا � تفس� آيات األ ،وطاعتنا ،وÒ أمور عباداتنا



            ))))))))  أولأولأولأولأولأولأولأولمستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                              مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�مقرر ا_فس�                            

ألن  ،يطبقه ويعيش واقعه إ� أنطالب العلم كث�ا  هوا ج ال يفقه ،ويسأل عما أشò عليه ،وÒ الفقه ،أحاديث األحìم
ولكن عند ا_طبيق ال  ،اإلنسان � الôم ا�ظري ما فيه شك أن اإلنسان يستفيد ويقعد ويؤصل ويعرف األحìم وا�سائل

 çوأك çاصة إذا �ن � صحبة العلماء وصحبة أهل ا�� يستفيد منهم ويتعلم منهمشك أنه سيستفيد أكõوقد �ن  ،و
æرصون Y صحبة أهل ا�� � السفر وõاصة �  لطائف ا�عارفلطائف ا�عارفلطائف ا�عارفلطائف ا�عارف� كتابه  ا افظ ابن رجبا افظ ابن رجبا افظ ابن رجبا افظ ابن رجبسلفنا الصالح كما ذكر 

ولكن بعض  ،م واالستفادة منهماهللا تعا� æرصون Y صحبة الصحابة من أجل خدمته م�ن ا_ابعون ر�ه ،ا ج
كما روي عن بعضهم � هذا، ا�هم �نوا æبون االستفادة منهم وا_علم واالزدياد من  ،الصحابة �ن يأب إال أن �دمهم

 .وجل طاعة اهللا عز
الكريم  حبذا لو مررت أø � اهللا Y تفس� القرآن �مال مثال � ا�خت�ات مثل تفس� الشيخ السعدي مثل تفس�و

الر�ن، � تفس� الكريم ا�نان، ينبß لإلنسان أن يتدبر ويتفقه ويتعلم أحìم القرآن وهذا ا�نهج اTي رù عليه ا�Ã ص 
اهللا بن حبيب السلú ر�ه اهللا حدثنا اTين �نوا يقرؤننا القرآن عثمان  الر�ن عبد اهللا عليه وسلم أصحابه يقول أبو عبد

 بن مسعود وغ�هما ر� اهللا عنهم أنهم �نوا إذا تعلموا من رسول اهللا ص اهللا عليه وسلم عJ آيات اهللا بن عفان وعبد
قال واÓنا الشيخ qمد بن  ،قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل ¥يعا ،لم Éاوزهن ح� يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل

تالوة القرآن وحفظه تدبر القرآن تالوة القرآن وحفظه تدبر القرآن تالوة القرآن وحفظه تدبر القرآن تالوة القرآن وحفظه تدبر القرآن  :القرآن أنزل xالثة مقاصد عظيمة دل هذا األثر Y أن :صالح العثيمA ر�ه اهللا
قال تعلمنا القرآن والعلم وفقه أحìمه والعمل وهو العمل بالقرآن والسنة والس� Y نهج القرآن كما قال  والعلم بتفس�هوالعلم بتفس�هوالعلم بتفس�هوالعلم بتفس�ه

û َولِلر0ُسوِل إِذَ {{{{سبحانه   ِهللا
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 اْستَِجيبُوا

ْ
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0
Tَها ا Ûف
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